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ِيحو َاصح  ُد ّلِِلِ َوَكََف َوَسََلٌم لََعَ ِغَتاِدهِ اَّلذ َهح
ح
يحَطاِن اَْل َحُذ ةِاهللِ ِنَو الشذ ُد! َفاَُغ ا َبػح َطََف اَنذ

ا  ة َِعهذ ِم. َواهلُل ََل ُُيِبُّ الحَفَساَد. ُستحَحاَن َرِبَم َرِب الحِػزذ ِو الرذِحيح الرذِجيحِم. ِمْسِب اهللِ الرذْحح
ُد هللِ َرِب الحػاَ  َهح

ح
. َواْل َ حُهرحَسلِْيح َن. َوَسََلٌم لََعَ ال َح ٍد يَِصُف مذ َصِل لََعَ َسِيِدىَا ُُمَهذ ٍُ . اَللذ َ لَِهْيح

َبارِكح َوَسلِمح  ٍد وذ  وذلََعَ اِل َسِيِدىَا ُُمَهذ

 

ফড়দদয ঝগড়াও ফড় 

আজদকয তদযানাভ ‘ফড়দদয ঝগড়া’। মাযা কমৌফদন দাপণ কদয, ফুতি 

তযক্ক ে তাদদযও এদক অদযয দে ম্পদকপয টানাদাড়ন ৃতি ে। 

কমৌফদন এদ ভানুদলয আদফগ ও তিন্তা ভৃি ে। এই ফেদয প্রতততট কথায 

প্রতততিো দীর্পদভোদী ে। এই ফেদ ভানুল অদনকতদন মপন্ত কথা ভদন 

যাদে। মায পদর Complication ফা জতটরতা তততয ে। এই ফেদ ভানুল 

এতটাই তযক্ক ে কম, ক তনদজয অফস্থা ও অফস্থান অনযদদয কথদক রুতকদে-

িুতযদে যােদত াদয। এজনয কিাযা কদদে ভদন দফ, কদতা আভায দে 

তিকই আদে, অথি তায ভদনয কবতদয থাদক ‘অনযতকেু’। এই ফেদ ভানুল 

আনন্দ-কফদনা রুতকদে যাোয ফযাাদয টু ে।  
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ুতযাাং কফাঝা কগর, প্রথভত, এইফেদ একটা কথা অদনকতদন ভদন যাদে। 

তিতীেত, তনদজয কবতদযয Feelings ফা অনুবূততগুদরা অনযদক ফুঝদত কদে 

না। তৃতীেত, এইদু’তট তফলে আগুদন কতদরয কাজ এবাদফ কদে কম, অদনযয 

বাদরাগুদরা দজই বুদর মাে। তকন্তু বুরগুদরা কভাদটও বুদর না। এই ততনতট 

কাযদণ ফড়দদয ঝগড়া ফড় এফাং দীর্পদভোদী ে। 

ফড়দদয তিন্তা 

এয দে মুক্ত ে আদযকতট তফলে। তার, ফড়দদয ভদধয তিন্তাতক্তও তক্তভান 

ে। তাযা একতট কোট তফলেদক ভদন ধদয কযদে তিন্তা শুরু কদয কদে। কোট্ট 

তফলদেও তাযা Food For Thought তথা তিন্তায কোযাক কদে মাে। এয 

ওয তাযা কল্পনায ইভাযত গড়দত াদয। আচ্ছা! অভুক আজ বাদরা কাাক 

দয তন। ভদন ে, তযফাদয বাদরা কনই। েত তফফাতক-জীফদন ুেী কনই। 

না-তক শুয ফাতড়দত ভযা আদে? একটা কাযণ কতা অফযই আদে। এবাদফ 

কল্পনায জগদত কাতনীও তততয ে। পরাপরও কফয দে আদ। 

োযা ধাযণায ভন্দতযণাভ 

তাযয এদেদে আভাদদয ফড় ত্রু কতা আদেই। মায নাভ েতান। আদযকতট 

ত্রুও আদে। মায নাভ নপ ফা প্রফৃতি। এদদয কাজ র, ভন্দধাযণা ঢুতকদে 

তদদে তযতস্থতত আদযা কর্ারাদট কদয কতারা। ততরদক ‘তার’ ফাতনদে কদো। মায 



 
4 

 

কাযদণ একজন ভানুল অদনযয কোট্ট বুরতটও ফড় কদয কদদে এফাং তনদজয ফড় 

বুরদকও েুদ্র ভদন কদয।  

কাদযা ফযাাদয ককাদনা োযাতিন্তা অন্তদয রারন কযাদক ‘ভন্দধাযণা’ ফরা ে। 

তযেত ভন্দধাযণাদক াযাভ াফযস্ত কদযদে। ফড়দদয অতধকাাং ঝগড়ায 

ফুতনোদ র, ভন্দধাযণা। ভন্দধাযণায ভন্দপদরয নাভই র, ঝগড়া-তফফাদ। 

যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফদরদেন, 

وذ  وَ  اِيذاُكمح  وذ  فَاِنذ  الظذ َذُب  الظذ َِديحث اَكح
ح
اْل  

.‘কতাভযা ধাযণা কথদক দূদয কথদকা। ককননা অতধকাাং ধাযণা তভথযা ে।’ 

ুধাযণায তযফদতপ েতান কুধাযণা কযাে এফাং ভানুলদক তভথযািাদযয দে 

জতড়দে কপদর। 

োযা ধাযণা কযা কতফযা গুনা 

ভুতভনফযতক্ত ম্পদকপ োযা ধাযণা কযা কতফযা গুনা। আল্লা তাআরা ফদরন, 

مح  يَتذتِعُ  َوَنا ٌُ ََثُ كح
َ
وذ  إِنذ  َظيًّا إَِلذ  أ ِن  ََل  الظذ َِق  ِنوَ  ُيغح

ح
َشيحئ   اْل  

‘তাদদয অতধকাাং ধাযণাযই অনুযণ কদয, দতযয তযফদতপ ধাযণা ককাদনা 

কাদজ আদ না।’ 
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এজনয ভানফতায ফনু্ধ যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফদরন, َحا َ  ُظيُّ ِنيِْيح َخْيح ا ةِالحُهؤح  ‘ভুতভনদদয 

ম্পদকপ ুধাযণা যাদো।’ 

আদরািয াদীদয ফযােযাে ইভাভ আফু াতনপা য. ফদরদেন, মতদ ককাদনা 

ফযতক্তয কাে কথদক ঊনিযতট কদাল প্রকা াে, আয গুণ প্রকা াে একতট, 

তাদর একতটগুদণয কাযদণ তায প্রতত ুধাযণা কযদত ে। অথি আভাদদয 

অফস্থা কী! ফতকেু ফদর তদদচ্ছ কাজটা তিক আদে। তফুও তাদত কুধাযণায 

যাস্তা েুুঁদজ কফয কতয। 

কমদতু তনদদপ কদো দেদে, ভুতভনদদয ফযাাদয ুধাযণা কযদো, ুতযাাং একটু 

বাফুন, ককোভদতয তদন কতা এ ফযাাদয তজজ্ঞাতত দত দফ। কতদন কতা ফরা 

দফ, তুতভ অভুদকয প্রতত োযা ধাযণা কযদর ককন? কী প্রভাণ তের কতাভায 

কাদে? তেন কী উিয তদফ? ককন তনদজয ওয ভাভরা িাতদে তনতচ্ছ? এজনয 

ভন্দদরাদকয প্রততও ুধাযণা যােদফন। এদত দজই ওোফ াওো মাদফ। 

কত ভজায কথা! ভন্দদরাক ম্পদকপও ুধাযণা যােদর আল্লা ওোফ তদদফন। 

োন্তদয ভন্দধাযণা যােদর ককোভদতয তদন প্রভাণ ক কযদত দফ। অনযথাে 

তনদজই কপুঁদ কমদত দফ। 

ভন্দধাযণা একতট িাতযতেক ফযাতধ 
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ভন্দধাযণা মাফতীে ঝগড়ায উৎ। তফফাদ-পযাাদ ৃতি কযায জনয েতাদনয 

প্রথভকাজই র, যস্পদযয প্রতত োযা ধাযণা ৃতি কযা। একজদনয ভদন 

অযজন ম্পদকপ বুর ধাযণা, বুর তিন্তা তততয কদয তফদিল ৃতি কযা। অথি 

তফলেটা তত ফড় নে মতটা অনুভান কযা ে। পদর অদতুক অতবদমাগ তততয 

ে। ফাস্তফতায দে মায মৎাভানয ম্পকপও থাদক না। 

ককোভদতয তদন তকেু ভানুল এভন দফ মাযা তনদজদদযদক বাদরা ভদন কযত। 

কতদন প্রথদভ তাযা কদরয াভদন উুড় দে জাান্নাদভ তনদেতত দফ। 

কাযণ, তাদদয অবযা তের আল্লায ফান্দাদদয ম্পদকপ কুধাযণা কালণ কযা। 

এতট একতট ফদ অবযা। এতটয ম্পকপ অবযাদয দে। তনদজদক োড়া অনযদক 

বাদরা রাদগ না। অদযয ভাদঝ রে গুণ থাকদরও তকেুই ভদন কদয না। তকন্তু 

কদাল কদোয জনয দুযতফন রাতগদে যাদে। ফযাং আতভ ফতর, অনুফীেণমন্ত্র তনদে 

ফদ থাদক; কমন তকেু একটা কিাদে দড়। তজ যাুঁ! আজ আতন অদনযয দে 

কমভন আিযণ কযদেন, ককোভদতয তদন আল্লা আনায দে অনুরূ আিযণ 

কযদফন। ভদন যােদফন, েুুঁতটনাতট তফলে তনদে কুধাযণা ৃতি কযা, ভাতাভাতত 

কযা–এফ কুঅবযা-তাতড়ত আিযদণয কাযদণ াযস্পতযক ঝগড়া-তফফাদ-

তফদিল িাো দে ওদি। 

দুগপন্ধভে িাুঁদ 
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এক ভতরা তায ফাচ্চায কনতকন তযষ্কায কযতের, তেন কতনষ্ঠা আেুদর একটু 

ভেরা করদগ মাে। ইতযফদয তশুযা তুভুর ত তি শুরু কদয– নতুন িাুঁদ কদো 

কগদে, নতুন িাুঁদ কদো কগদে। ক বাফর, আতভ নতুন িাুঁদ কদেফ। ভানুদলয 

অবযা র, ঈদদয িাুঁদ কদোয ভে নাদকয ওয আেুর যাদে। ভতরাতট তায 

নাদকয ওয আেুর কযদে মেন িাুঁদ কদেদত কগর, তেন ফদর ওির, নতুন িাুঁদ 

কতা কদো মাদচ্ছ, তকন্তু এফাদযয িাুঁদটাে গন্ধ ককন? আদর িাুঁদদ কতা গন্ধ 

কনই। গন্ধ আদে তায আেুর কথদক। অতবদমাগকাযীদদয ফযাাযটা াধাযণত 

এভনই ে। 

েতাদনয তফরুদি তক্তভান দু’তট াততোয 

এ প্রদে একতট তফলে কফাঝায কিিা করুন। েতান ভানুদলয ভদন কুধাযণা 

ৃতি কদয। ক ভানুদলয ভদন Food For Thought তথা তিন্তায কোযাক তততয 

কদয। এযই থ ধদয ভানুল ভন্দধাযণায জাদর কপুঁদ মাে। এজনয েতাদনয 

ূতিত আকুতরতফকুতর ভন কথদক কফয কদয তদন। নি তিন্তাে না জাতড়দে  َل َح ََل َح
ةَ اَِلذ ةِاهللِ  َذ َل  ََل  দড় তনন। কাদযা ম্পদকপ কুধাযণা আায দে দে َوََل كُ َح  َوََل  َح

َذ  ةِاهللِ  اَِلذ  ةَ كُ  ড়দত থাকুন। েতানৃি জল্পনা-কল্পনা ফাদ তদন। ধাযণাদক তয 

বাফদফন না। কাযণ, এটা আনাদক কুধাযণায জাদর পাুঁতদে তদদে করযাণ-

ফতিত কযায েতাতন-িিান্ত োড়া তকেু নে। 
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ইফনু আযাতফ য.-এয দে েতাদনয তফতকপ 

ইফনু আযাতফ য. ফদরন, একফায েতাদনয দে আভায কদো দে মাে। ক 

আভাদক ফদর, ইফনু আযাতফ! আতন ফড় আদরভ তাই না? আতভ ফররাভ, যাুঁ, 

কতা? ক ফরর, আজ আভায দে তফতকপ কযদফন? আতভ উিয তদরাভ, না, 

কভাদটও নে। ক তজদজ্ঞ কযর, ককন? আতভ ফররাভ, আভাদক কতাভায জনয 

একটা ডাণ্ডা তদদেদেন। মায নাভ  لَ  ََل َح ةَ  َوََل  َح َذ ةِاهللِ  اَِلذ  كُ  আতভ ডাণ্ডাতট ফযফায 

কদয কতাভাদক এোন কথদক তাতড়দে তদফ। কতাভায দে তফতদকপয দযকাযই 

কনই। ফাস্তদফই মতদ ইফনু আযাতফ য. তফতদকপ জড়াদতন, তাদর েতান তায 

মুতক্তগুদরা েণ্ডন কদয তফশ্রী তফযতক্তকয ককাদনা দেন্ট ঢুতকদে তদত। 

ইভাভ যাজী য.-এয দে তফতকপ 

ইভাভ যাজী য. এক আল্লাওোরায ভুতযদ তেদরন। তততন আল্লা অতস্তত্ব 

ম্পদকপ এক’তট প্রভাণ জভা কদযতেদরন। এজনয তততন কফ েুত তেদরন। 

আত্মতৃতিয তি কোুঁোে আচ্ছন্ন তেদরন। একফায েতাদনয দে তাুঁয কদো 

দে কগর। েতান ফরর, যাজী! আল্লা ফরদত তকেু কনই। তততন ফরদরন, 

আদে। েতান ফরর, আদে? তাদর প্রভাণ দাও। তততন প্রথভ দতরর তদদরন। 

েতান তা েণ্ডন কদয তদর। আদযকতট তদদরন। েতান তাও েণ্ডন কদয তদর। 

এবাদফ িরদত থাকর এফাং তাুঁয এক’তট দতরদরয একতটও ফাতক যইর না। 
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ফগুদরা েতান েণ্ডন কদয তদর। ইভাভ যাজী য. তেন াংকদট ও 

কদযাতনদত দড় কগদরন। তকন্তু তাুঁয ম্পকপ তের আল্লাওোরায দে। তমতন 

তেদরন তাুঁয াদেে। কমাগাদমাগও তনেতভত তের। তততন ফদরন, তেন আভায 

কল্পনায কিাদে আভায ােদেয কিাযা কবদ ওদি। আতভ কদেদত করাভ, তততন 

আধযাতত্মক-তফবদফ ডুদফ আদেন। আভাদক কমন ফরদেন, যাজী! তুতভ এই 

অতবিটাদক প্রভাণ তদচ্ছ? দযকায কনই। ফযাং ফদর দাও, আতভ প্রভাণ োড়াই 

ভাতন কম, আল্লা আদেন। তেন ইভাভ যাজী য. েতানদক এটা ফদর তদদরন। 

এফায তায কতাড়দজাড় িুদ কগর। ইভাভ যাজীয এই কথাটা েণ্ডন কযদত 

াযর না। এবাদফ ইভাভ যাজীয ঈভান কফুঁদি কগর। 

কুভন্ত্রণায তিতকৎা  

তকেু াাফী নফীজী ملسو هيلع هللا ىلص এয দযফাদয এদ ফরদরন, ওদগা আল্লায তপ্রে ফনু্ধ! 

আভাদদয ভাদঝ ভদধয এভন কল্পনা তততয ে মা কথদক পাুঁতদত ঝুরা তকাংফা 

আগুদন ঝাুঁ কদো উিভ। নফীজী ফরদরন, এটা কতাভাদদয ঈভাদনয আরাভত। 

মেন ককাদনা ফাদজ তিন্তা ভদনয কবতয আকুতরতফকুতর কদয আয ফান্দা তা 

তফযতক্তকয ভদন কদয তেন এটা আরাভত র, প্রকৃতদে আল্লা ফান্দায 

অন্তযদক ঈভান িাযা প্রাণম্পন্ন কদযদেন। এজাতীে কুভন্ত্রণা কতা আা-মাওো 

কযদফ, এদত কদযাতনয তকেু কনই। এয দৃিান্ত র, একতট ভাড়ক। 
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কমোদন ফা িরদে, প্রাইদবট কায িরদে, গাধায গাতড়ও িরদে, াইদকরও 

িরদে। তফতবন্ন কেণীয ভানুল কোদন িরদে। এেন প্রাইদবট কায িারদকয এই 

দুতিন্তা থাদক না কম, এোদন গাধায গাতড় িরদে ককন? ক তায কাজ তনদে 

থাদক। অনুরূবাদফ ভানুদলয ভন ভাড়দকয ভত। কভাটয কযাদডয ভত। কম 

ড়দক তফতিে বাফনা আদ। কেনও বাদরা, কেনও ভন্দ। কেনও েতাদনয 

ে কথদক, কেনও প্রফৃতিয ে কথদক। কেনও যাভান তথা আল্লায ে 

কথদক তফতবন্ন ধযদনয তিন্তা আদ। এই কফতদতফ-তিন্তায ভধয কথদক ভুতভদনয 

উতিত করযাণভে তিন্তা গ্রণ কযা এফাং এয তফযীদত োযা তিন্তা, কুভন্ত্রণা, 

ফদধাযণা অন্তয কথদক দূয কদয কদো। এজাতীে তিন্তায প্রতত ভ্রুদেই কযায 

দযকায কনই। এগুদরায Do’nt care case তথা কভাদটও মত্ন তনদফন না। 

আতন মেন এগুদরাদক উদোই কযদফন তেন এগুদরা আনায ককাদনা েতত 

কযদত াযদফ না। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফদরদেন, 

دُ  َهح
ح
ِىح  ّلِِلِ  اَْل رَهُ  َردذ  اَّلذ َََسث لََعَ  اَمح َسح َح ال  

‘ভস্ত প্রাংা ওই আল্লায তমতন েতাদনয তফলেতট কুভন্ত্রণা মপন্ত ীভাফি 

কযদেদেন।’ (নাাঈ যীপ) ুতযাাং ককাদনা েতান আভাদদয াত ধদয গুনা 

কযাদত াদয না। ক ককফর কুভন্ত্রণা তদদত াদয। তায কুভন্ত্রণা ভানা না-ভানা 
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ফান্দায ইচ্ছাধীন। কথাটা ফুদঝ আদর কুভন্ত্রণায নি-করাদতয ফযাাদয ককাদনা 

দযাো থাকদফ না। 

কুভন্ত্রণায প্রতত ভ্রুদে নে 

তকেু করাক আদে অঅায কাযদণ কবদে দড়। ঈভান িদর কগর তকনা– ফদর 

‘াে-াে’ কদয। বাই! আনায ঈভান মাদফ ককন? ভদন মা আদ ভানুল 

ফাস্তদফই তা দে মাে না। কদেুন, যভজান ভা। তিদজয িাণ্ডা যফদতয প্রতত 

আনায ভন ফাযফায িদর মাে। তাই ফদর তক কযাজা কবদে মাে? বাদে না। 

মতেণ না আতন ফাস্তদফই ান কযদেন ততেণ কযাজা বােদফ না। াজায 

ফায যফদতয কল্পনা কযদরও না। অনুরূবাদফ মতেণ মপন্ত গুনাতট 

ফাস্তদফই র্টাদফন না, ততেণ মপন্ত শুধু অঅা ফা কুভন্ত্রণা আনায ককাদনা 

েতত কযদত াযদফ না। 

আদযকতট দৃিান্ত তনন। প্রতততট ভানফদদদয কবতদয ােোনা-কাফ টাইদয 

নাাক থাদক। তকন্তু তা কবতয কথদক কফয দে প্রকা াওোয আগ মপন্ত 

অমু বাদে না। এেন মতদ ককউ এটা তিন্তা কদয কম, আা! আতভ নাভাম ড়ফ 

তকবাদফ, আভায কদট কতা ােোনা? তাদর এটা তনফুপতিতা তফ তকেু নে। 

ুতযাাং কুভন্ত্রণায কাযদণ অতস্থয ওোয প্রদোজন কনই। ফযাং এগুদরায প্রতত 

গুরুত্ব কদো মাদফ না। ৎ ও ুস্থ তিন্তা কযদত দফ। 
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উদায দৃতি এফাং উদায অন্তয 

মাদদয দৃতিবতে উদায ে, অদনযয প্রতত তাদদয ভুেযানাও কভ থাদক। ভদন 

যােদফন, উদায দৃতিবতে রারনকাযী ও হৃদেপ্রািুদমপয অতধকাযী ফযতক্ত অদনযয 

ফযাাদয অতবদমাগ কযায প্রদোজন ে না ফরদরই িদর। কোট ভদনয তনদপন 

র, এযা অদনযয ফযাাদয ফদনাভ কদয কফড়াে অথি তনদজ এয কিদেও জর্নয 

কাদজ তরি থাদক। এজনয আল্লায প্রতত ুধাযণা যােদত ে। বাদরাধাযণা 

যােদত ে ভুতভনদদয প্রততও। আনার ামনন যদি কানরা ককাননা 

খারা দিক প্রকাল ায় তান তার ভানা গুণগুনা দননয় ভাবনু 
এবং তার প্রদত ধুারণা রাখনু। এমনদক যদি কানরা ত্তরটি কিা 

প্রকাল ায়, শুধু একতট গুণ প্রকা াে, তাদর িযতটদক কেদন কিদর 

তদদে গ্রণ করুন একতটদক এফাং তায প্রতত ুধাযণা যােুন। এবাদফই ভানুল 

কুধাযণা কথদক ফাুঁিদত াদয। 

ঝগড়ায িাযতট ধা 

ফড়দদয ঝগড়ায িাযতট ধা আদে। 

প্রথভ ধা : কুধাযণা : াধাযণত প্রথদভ আদ কুধাযণা। েতাদনয কাজ র, 

অদনযয ফযাাদয কুধাযণা তততয কযা। অথি কুধাযণায অতধকাাংই ে ফাস্তফতা 
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কথদক অদনক দূদয। তকন্তু মতদ তা অন্তদয কগুঁদথ ফদ তেন তা তফদিদল রূ 

কনে। এবাদফই তেন ঝগড়া-তফফাদদয ভূরতবতি োড়া দে মাে। 

তিতীে ধা : তগফত ফা যতনন্দা : তিতীে ধাদ আদ মায ম্পদকপ কুধাযণা 

জন্ম তনদেদে, তায ম্পদকপ তগফত শুরু কদয কদো। এই ধাদ এদ কুধাযণা 

তগফদতয রূ ধাযণ কদয। কাদযা ম্পদকপ োযা ধাযণা আর আয শুরু র 

তায তগফত। িরদত থাকর তায ম্পদকপ Comments তথা ভন্তফয-ফক্তফয। তায 

কদাল ফদর কফড়াদনা শুরু র। 

তৃতীে ধা : তকপমুি : তিতীে ধাদয য অফতাযণা ে তৃতীে ধাদয। মেন 

কদাল কিাদনা শুরু কদয তেন তিতীেে একটা মপাদে জানদত াদয এফাং 

কও ইদটয জফাদফ াটদকর ফযফায শুরু কদয। শুরু ে যস্পয তুভুর 

তকপমুি। এভনতক অদনকভে াতাাতত, ভাযাভাতযও শুরু ে। 

িতুথপ ধা : ম্পকপদচ্ছদ : মেন এতটাই কতাড়দজাড় দে মাে তেনই িতুথপ 

ধাদয অফতাযণা র্দট। একজন অযজদনয দে ম্পকপ তেন্ন কদয। শুরু ে 

তুভুর বাঙন। এভনতক কথাফাতপা, আা-মাওোও ফন্ধ দে মাে। এটাদকই ফরা 

ম্পকপদচ্ছদ কযা। এটাও অদনক ফড় গুনা। 

কফাঝা কগর, েতান পদযয শুরুটা কযাে কুধাযণায থ তদদে। আয ম্পকপ 

তেন্ন কযা মপন্ত তনদে ক থাদভ। ক জাদন, আত্মীেতায ম্পকপ তেন্ন কযা এভন 
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অযাধ কম, দফকদদযও এই অযাধীদক েভা কযা ে না। আল্লাহু আকফায! 

কবদফ কদেুন, কুধাযণা ভানুলদক ককাথাে তনদে োদড়! 

نَ  َح َطُػ َحَصَل  اَنح  ةًِ اهللُ  اََمرَ  َنا َويَلح يُّ . 

‘কম (আত্মীেতায) ম্পকপ অেুণ্ন যােদত আল্লা তনদদপ কদযদেন, এযা তা তেন্ন 

কদয।’ (ূযা ফাকাযা : ২৭) 

প্রথভ ধাদই থাতভদে তদন 

এজনয প্রথভ ধাদই েতানদক থাতভদে তদন। অদনযয প্রতত ুধাযণা যাোয 

অবযা গদড় তুরুন। ভনদক কফাঝান, আভায কদালও কতা কভ নে, ুতযাাং 

অদনযয তিন্তা তনদে রু্যফ ককন? আভায ভাথাে আভায কফাঝাটাই এত তফার কম, 

ককোভদতয তদন তা ফন কযদত াযদরই ে। অদনযয ফযাাদয অমথা ভন্তফয 

কযফ ককন? এভনও কতা দত াদয, আল্লা তাদক েভা কদয তদদফন আয 

আভায বুদরয জনয আভাদক াকড়াও কযদফন। এবাদফ অদনযয ফযাাদয ফপদা 

রাইট করুন। আয তনদজয ফযাাদয তনদজদক ফপদা টাইদট যােুন। 

কযলাদযতলয াুঁি কাযণ 

াযস্পতযক কযলাদযতলয ককাদনা না ককাদনা কাযণ থাদক। াধাযণত াুঁি কাযদণ 

কযলাদযতল ে। 
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প্রথভ কাযণ : কমৌথফফা : ভানুল মেন Combined Family System তথা 

কমৌথতযফাদয ফফা কদয তেন এদক অদযয দে ভদনাভাতরনয ে। 

ককাথাও ফউ-াশুতড়য মুি, ককাথাও ননদ-বাতফয রড়াই, ককাথাও জাদে-জাদে 

ঝগড়া-ঝাতট, ককাথাও বাইদে-বাইদে কযলাদযতল। ভদন করুন, এটা েতাদনয 

জনয েুতয াংফাদ। ক েুুঁতটনাতট তফলেদক ককন্দ্র কদয কুধাযণায কধাুঁোা ৃতি 

কদয। একজদনয তফরুদি আদযকজনদক কেতদে কতাদর। এজনয তভদরতভদ 

থাকদত দফ তদফ এভনিতত অফরম্বন কযদত দফ কমন প্রদতযদকয প্রাইদবট 

রাইপ আরাদা আরাদা থাদক। কমভন আল্লা তাআরা াভথপয দান কযদর 

ন্তানদদয তফদেয য ফফাদয র্য অফযই কাোকাতে থাকদফ তদফ 

প্রদতযকদক আরাদা র্য কদয তদদফ। মাদত কদয স্বাভী-স্ত্রী তনদজদদয ভত কদয 

জীফন কাটাদত াদয। এভন কমন না ে কম, একজদনয স্বাভী তায স্ত্রীয জনয 

োফাদযয তকেু আনর আয অনযজন তা ইুয ফাতনদে াশুতড়য কাদে ‘তফযাট-

ফযাায’ তাদফ তুদর ধযর। আদর দপায প্রতত মত্ন তনদে তভদরতভদ 

কাোকাতে থাকা বাদরা, তদফ কাোকাতে এতটা কোরাদভরা না থাকা কম, 

একজন অযজদনয াদপানার জীফনও দজই কদেদত াদয। কাযণ, এটা 

ঝগড়া-তফফাদদয কাযণ দে ওদি। তযেদতয হুকুভ র, মতটা ম্ভফ কাদে 

থাদকা তদফ াদপানার জীফন আরাদা যাদো কমন অনযযা আতি-অতবদমাগ 

কতারায ুদমাগ কভ াে। 
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তিতীে কাযণ : অতততযক্ত আা : ফড়দদয ঝগড়ায তিতীে কাযণ র, একজদনয 

কাদে আদযকজদনয অতততযক্ত Over Expect আা কযা। কমভন, কাদযা 

কভদেয ফাগদান র, তায কফাদনযা কমভন আনন্দ প্রকা কযায আা ক 

কদযতের কতভনতট কদয তন। যাুঁ, তাদদয ভদনও বাতততজয তফদেয আনন্দ তের, 

তকন্তু প্রকাদয কম বালা তের ভেভত তা ফরদত াদয তন। ফয! এযই 

তবতিদত কুধাযণা জন্ম তনর কম, আভায কভদেয ফাগদান র অথি আভায 

কফাদনযা েুত ে তন। ওদা ফুদঝতে, বাদরা জােগাে আত্মীেতা দচ্ছ ফদর তাযা 

েুত দত াদয তন! এবাদফ অততেুদ্র একতট তফলে তফারাকাদয রূ তনর। 

এজনয এই অবযা করুন কম, অদনযয কাদে কফত আা কযফ না। আাত 

দর ভানুদলয অন্তদয ত্রুতা তততয ে। কুধাযণা ৃতি ে। এভনতক 

আত্মীেতায ফন্ধনও তেুঁদড় কমদত াদয। ভূরতঃ আা ককফর একজদনয কাদেই 

কযা মাে। তততন দরন আভাদদয ারনকতপা দোভে আল্লা। ভুতভন কর 

আা আল্লায কাদেই কযদফ। 

তৃতীে কাযণ : তিন্তায াথপকয : ফড়দদয ঝগড়ায তৃতীে কাযণ াধাযণত তিন্তায 

অতভর। অথপাৎ Level of understanding তথা কফাঝাড়ায ভাো ভান ে 

না, Way of thinking তথা তিন্তায ধযণও এক ে না। একজন একটা 

তফলে এক দৃতিদত কদদে অনযজন তবন্ন দৃতিদত কদদে। এয কাযদণও অদনক 

ভে ঝগড়া তততয দত াদয। কমভন, কভভান আর। একজন বাফর, 



 
17 

 

বাদরাবাদফ আযােন কযদত দফ। আযােদনয তনেদত ক ‘কই যকভ’ োফায 

ফানার। তকন্তু অযজন এটা কদদে ফরর, এটা অিে। এোদন একই তজতন 

একজদনয দৃতিদত আযােন, অনযজদনয কাদে তা অিে। দৃতিবতেয এই 

তবন্নতায কাযদণ শুরু ে ভদনাভাতরনয, ৃতি ে কুধাযণা। 

িতুথপ কাযণ : রুভ-কযওোজ : প্রথা-প্রিরন। এটাও ঝগড়া তততযয একতট 

কাযণ। ককউ িাে, জীফন কাটাদফ ুন্নাত-ভাতপক। আত্মীেযা িাে, এই রুভ 

ওই কযওোজ ারন কযা কাক। এভনতক রুভ-কযওোদজয কেদন দড় 

ভানুল ঝগড়া-তফফাদদও তরি ে। অদতুক ফযােযা-তফদেলদণ ভি ে। তকপমুদি 

জতড়দে দড়। এদক অদযয াভদন কজদীরূদ অতববূপত ে। আভযা কম ভে 

ায কযায জনয গল্পগুজফ কতয, এয কাযদণও তফফাদ দত াদয। তকেু ভতরা 

আদে অফয থাকদর অদনযয কেদন করদগ থাদক– অভুদকয অফস্থা এভন, 

অভুদকয অফস্থা কতভন ইতযাতদ। ভদন যােদফন, ভে কাটাদনায জনয গল্পগুজফও 

তফৃাংেরায উৎ দত াদয। আল্লা মতদ ভে দান কদযন তাদর কাতনীদত 

না জতড়দে কনক আভর করুন, ইফাদত করুন। ককাদনা বাদরাকাদজ তনদজদক 

ফযস্ত যােুন। 

িভ কাযণ : অস্বচ্ছ করনদদন : ঝগড়ায িভ কাযণ অস্বচ্ছ করনদদন। 

অদনকভে আভযা বাদরা করনদদন কতয না। তনদজয দুফপরতায কাযদণ ভানুদলয 

াদথ ুন্দয আদান-প্রদান কযদত াতয না। তযণাদভ ৃতি ে ঝগড়া। তততয 
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ে ফদধাযণা। ুতযাাং ততায দে করনদদন করুন। আদান-প্রদাদন স্বচ্ছ 

থাকুন। উিভ করনদদনকাযীদদয ভানুল বাদরাফাদ। ক অদনযয কুধাযণা কথদক 

কফুঁদি মাে। তযেত এটায নাভ তদদেদে ‘উিভ আদান-প্রদান। এটা 

উিভিতযেও ফদট। দুআ করুন, আল্লা তাআরা কমন আভাদদযদক এই 

ভৎগুণতট দান কদযন। 

ফাংীে ত্রুতা আল্লায আমাফ 

ভদন যােদফন, ফড়দদয াংকদটড়া ম্পকপ তফশ্রীরূ ধাযণ কদয। প্রথদভ তা 

ে একতট াতযফাতযক রড়াই। এযয তা ফাংীে রড়াইদে রূ কনে। ফাংীে 

ত্রুতা এ ৃতথফীদত আল্লায ে কথদক একতট আমাফ। এই আমাফ কথদক 

আল্লায কাদে আেেপ্রাথপনা করুন। 

েভা িাওোই তনযাদ 

কাদযা ভদনাকি তদদেদেন, কাউদক উতিগ্ন কদযদেন, কাদযা আা নি কদযদেন; 

এগুদরা মেন অনুবফ কযদফন তেতন দে দে তায কাদে েভা কিদে তনদফন। 

জতটরতা তভটভাট কযায এটাই উিভ িতত। েভা িাওোয ফযাাদয বাফদফন 

না। এটা েুফ বাদরা স্ববাফ। এয িাযা ফড় ফড় কফাঝাও ভাথা কথদক কনদভ 

দড়। 
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আভায একজন কাদেয ভানুল তেদরন। তায অবযা তের, তততন কাদযা কাে 

কথদক কথদক ৃথক ওোয আদগ ফরদতন, আভায ওয আনায অদনক 

অতধকায তের। আদাে কযদত াতয তন। আল্লায ওোদস্ত েভা কদয তদদফন। 

কথাটা এতটাই নম্র বদ্রবাদফ ফরদতন, অনযদদয ভাো করদগ ওিত। এবাদফই 

েভািাওো উতিত। দৃযতঃ ককাদনা কদাল না থাকদরও েভা কিদে তনদফন। এদত 

উকাযই উকায। ভদনয অজাদন্ত ককাদনা বুরিুক দরও এদত েভা কদে 

মাদফন। 

উভয যাতম.-এয েভা িাওো 

একফাদযয র্টনা। কফরার যাতম. ফা তেদরন। ককাদনা একটা তফলদে কথা 

িরতের। তেন উভয যাতম. কদিায কথা ফদর কপরদরন। এদত কফরার যাতম. 

দুঃে কদরন। তততন এদকফাদয িুদ কগদরন এফাং কোন কথদক উদি িদর 

কগদরন। এটা কদদে উভয যাতম. তফলেতট ফুঝদত াযদরন কম, কফরার আভায 

কথাে ফযথা কদেদে। তাই উভয যাতম.ও দে দে ওদি কফরার যাতম.-এয 

কাদে এদরন এফাং ফরদত রাগদরন, বাই! আতভ আনাদক একটা কদিায কথা 

ফদর কপদরতে। আল্লায ওোদস্ত আভাদক ভাপ কদয তদন। কফরার যাতম. উিয 

তদদরন, আচ্ছা তিক আদে, আচ্ছা তিক আদে। উিদযয ধযণ কদদে এফাং কফরার 

যাতম.-এয িুিা-বাফ কদদে উভয যাতম. তযতৃি দরন না। তততন ফুদঝ 
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তনদরন, কফরার যাতম.-এয ভদন এেদনা ফযথা আদে। তাই তততন কফরার যাতম.-

এয াভদন ভাতটদত শুদে কগদরন এফাং ফরদরন, বাই! তুতভ আভায ফুদকয ওয 

া যাদো। আয আল্লায ওোদস্ত আভাদক েভা কদয দাও। এটা কদদে কফরার 

যাতম.-এয কিাদে াতন িদর এর। আদফগঝযা কদে তততন ফরদরন, আতভরুর 

ভুতভতনন! আতভ এটা তকবাদফ কযদত াতয! 

মাযা ফড় ন, তাযা জীফনদক এবাদফ াতজদে কতাদরন। ভদন যােদফন, আজ 

কাউদক দু’কথা শুতনদে কদো জ। তকন্তু ককোভদতয তদন মতদ আল্লা 

আভাদদযদক দাুঁড় কতযদে তজদজ্ঞ কদযন, ফর, তুতভ অভুকদক ইতয ফদরতেদর 

ককন? অভুকদক কে কদযে ককন? ককন অভুকদক কফঈভান ফদরে? বাফুন, 

কতদন আভযা এগুদরা প্রভাণ কযফ তকবাদফ? কতদন কতা নফীগণও বদে থযথয 

কদয কাুঁদফন! আল্লাহু আকফায! 

এেনও ভে আদে 

এেনও ভে আদে, আভযা অদনযয ফযাাদয ুধাযণা যােফ। ঝগড়া-তফফাদ 

শুরুদতই তভতটদে তনফ। অদৌজনযতা দে কগদর তায কাদে েভা কিদে তনফ! 

াযস্পতযক এই ঝগড়া-তফফাদদক আল্লায আমাফ তাদফ ধদয তনদে আল্লায 

কাদে এ কথদক আেে প্রাথপনা কযফ। এই ঝগড়া-পযাাদ কথদক তনদজদক 

ফাুঁিাদনায কিিা কযফ। তামান্না রাখব, আভযা আভাদদয ফাা-ফাতড়দক, 



 
21 

 

ফাংদয করাকজনদক এ পযাাদভুেয আমাফ কথদক দূদয যাোয কিিা কযফ। 

াযস্পতযক বাদরাফাা ও হৃদযতাূণপ জীফন মান কযফ। আল্লা তাআরা 

আভাদদয বুরিুকগুদরা েভা কদয তদন। আভাদদযদক তাুঁয ভকফুর ফান্দা-ফাতন্দয 

অন্তবুপক্ত করুন। আভীন। 

ََاىَا َوآِخرُ  دُ  اَنِ  َدغح َهح
ح
َ  َرِب  ّلِِلِ  اْل الحَػالَِهْيح . 

 


